
Regionale Energietransitie

U heeft meegedaan aan het onderzoek over de Regionale Energiestrategie in opdracht van de Cleantech
Regio en de onderhavige gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
Hartelijk dank daarvoor. Hierbij enkele belangrijke resultaten en informatie over het vervolg.

Onderzoeksopzet

Alle inwoners van de gemeenten in de Cleantech Regio hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te
vullen tussen dinsdag 5 november en zondag 1 december 2019. Daarnaast hebben in de gemeenten met een
inwonerspanel de panelleden hiertoe een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. In totaal hebben 2.933
inwoners de vragenlijst ingevuld, waarvan  794 afkomstig uit gemeente Lochem. Door het grote aantal
deelnemers geeft dit onderzoek een betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Windmolens

794

Locaties voor windmolens zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen

Percentage dat 'Eens' heeft geantwoord op de volgende stellingen:

Opwekking van windenergie waar energie gebruikt wordt

Opwekking van windenergie zoveel mogelijk in grote groepen (clusters)

Om te bepalen hoe en waar we windenergie opwekken, laten we ons leiden door het landschap
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38%
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62%

Top 3 voorkeurssituaties voor de opwek van
windenergie

Windparken bij
industrieterreinen

Windmolens
geclusterd langs

snelwegen

Windpark aan de
A1

Top 3 situaties die geen voorkeur hebben voor
de opwek van windenergie

54% 42% 37%

Windpark op de
Veluwe

Windmolens
clusteren bij bossen

Twee of drie grote
windparken in open

landbouwgebied

56% 43% 34%

Resultaten gemeente Lochem



Zonne-energie

Locaties voor zonne-energie zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen

Opwekking van zonne-energie waar energie ook gebruikt wordt

Opwekking van zonne-energie  zoveel mogelijk in grote
groepen (clusters) 

Om te bepalen hoe en waar we zonne-energie opwekken, laten we ons leiden door het landschap

49%

49%

33%

55%

Percentage dat 'Eens' heeft geantwoord:

Betrokkenheid schone energie

Top 3 voorkeurssituaties voor de opwek van
zonne-energie

Opwek verwerken
in geluidsschermen

Voelt u zich als inwoner door uw gemeente betrokken bij de overgang naar schone energie?

Ja Nee Weet ik niet

51% 31% 18%

Zonneparken bij
industrieterreinen

Zonneparken
bij stortplaats
of vuilnisbelt

44% 43% 38%

Top 3 situaties die geen voorkeur hebben voor
de opwek van zonne-energie

Zonneparken op
landgoederen

Opwek bij natte
landnatuur

Opwek inpassen
in groen- en

natuurgebieden

64% 49% 48%

Energieneutraal

Hoe belangrijk vindt u het dat wij in onze regio energieneutraal worden?

(Zeer) belangrijk Neutraal (Zeer) onbelangrijk

62% 23% 15%


